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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa metode Material Requirement Planning (MRP) 

dengan perhitungan lot sizing menggunakan teknik Lot for Lot, Economic Order 

Quantity, Period Order Quantity, dan Part Period Balancing pada proyek 

Tampungan Air Baku Pulau Terong, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

teknik lot sizing yang menghasilkan persediaan paling minimum untuk setiap jenis 

material adalah: 

a. Untuk material portland cement, besi Ø 8, dan beton k250 menggunakan 

teknik Part Period Balancing 

b. Untuk material Kayu Kelas III menggunakan teknik Lot for Lot 

c. Untuk material besi Ø 12, kawat ikat beton, multipleks 9 mm, dan pasir 

pasang menggunakan teknik Period Order Quantity 

d. Untuk material kerikil, pasir beton, paku kayu dan minyak bekisting 

dapat menggunakan teknik Period Order Quantity maupun Part Period 

Balancing 

e. Untuk material batu belah dapat menggunakan teknik Lot for Lot maupun 

teknik Part Period Balancing. 

 

5.2. Saran 

Adapun saran yang dapat disampaikan penulis dari hasil analisa dalam 

tugas akhir ini yaitu : 
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1. Hendaknya kontraktor melakukan pemesanan sesuai dengan  hasil 

perhitungan teknik lot sizing untuk menghasilkan biaya persediaan 

material minimum sebagai upaya menurunkan biaya proyek. 

2. Sebaiknya perhitungan biaya pemesanan dihitung sesuai dengan 

durasi telepon serta biaya kertas administrasi yang sebenarnya untuk 

setiap kali pemesanannya. Namun oleh karena durasi telepon dan 

keperluan adminsitrasi yang bersifat sangat relatif, maka hal ini 

hendaknya disesuaikan dengan kondisi-kondisi sebenarnya untuk 

setiap proyek ataupun diasumsikan serupa mungkin dengan kondisi 

sebenarnya untuk dapat menghasilkan perhitungan yang lebih akurat. 

3. Perlu dilakukan perhitungan khusus untuk setiap proyek yang 

berbeda. Dikarenakan oleh sifat perhitungan MRP yang berbeda-beda 

untuk setiap proyek, maka untuk setiap acuan proyek seperti : jadwal, 

biaya, volume yang berbeda perlu dilakukan perhitungan ulang untuk 

menemukan teknik MRP yang menghasilkan biaya persediaan paling 

minimum. Dimana untuk material yang sama, mungkin saja 

ditemukan teknik-teknik  perencanaan persediaan ter-optimal yang 

berbeda-beda untuk proyek yang satu dan yang lain. 
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